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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW REPUBLIKI BIAŁORUSI 
6 grudnia 2021 r. Nr 700 

 
Ws. zastosowania specjalnych środków wobec 
poszczególnych rodzajów towarów 
 

Celem zapewnienia obrony interesów narodowych Republiki Białorusi i na mocy 
Rozporządzenia prezydenta Republiki Białorusi o zastosowania specjalnych środków z dn. 30 marca 
2021 r. Nr 128 Rada Ministrów Republiki Białorusi POSTANAWIA, co następuje: 

1. Wprowadza się wykaz towarów pochodzących z Unii Europejskiej i państw członkowskich 
UE, USA, Kanady, Królestwa Norwegii, Republiki Albanii, Republiki Islandii, Republiki Północnej 
Macedonii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Czarnogóry, Konfederacji 
Szwajcarskiej, których wwóz i realizacja na terytorium Republiki Białorusi są zabronione, zgodnie z 
załącznikiem (w dalszej treści, jeśli nie postanowiono inaczej – towary zabronione). 

2. Zatwierdza się Limity wwozu na terytorium Republiki Białorusi poszczególnych rodzajów 
towarów (w załączeniu). 

3. Ust. 1 niniejszego rozporządzenia nie obejmuje towarów: 
3.1. wwiezionych na terytorium Republiki Białorusi przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia; 
3.2. wwożone na terytorium Republiki Białorusi: 
na własny użytek; 
dla przetwórstwa i objęte procedurą celną „użytek wewnętrzny” w ramach ustalonych 

limitów taryfowych w przypadku posiadania licencji wydanej przez Ministerstwo Regulacji 
Antymonopolowych i Handlu (w dalszej treści – MRAiH), wolnego obszaru celnego, przetwórstwa dla 
użytku wewnętrznego, przetwórstwa na obszarze celnym (w dalszej treści – towary dla 
przetwórstwa); 

w ramach ustalonych preferencji taryfowych; 
w ramach limitów ustalonych zgodnie z Limitami wwozu na terytorium Republiki Białorusi 

poszczególnych rodzajów towarów, zatwierdzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia, celem 
zapewnienia równowagi na rynku konsumenckim (w dalszej treści – towary limitowane). 

4. Towary dla przetwórstwa i towary limitowane są obejmowane procedurą celną tranzytu po 
ich dostarczeniu na przejście graniczne w przypadku wwozu ww. towarów pod adresem: 

rezydentów specjalnych stref ekonomicznych położonych na terytorium Republiki Białorusi; 
osób, którym w ramach limitów, o których mowa w akapicie 3 i 5 pkt. 3.2 ust. 3 niniejszego 

rozporządzenia, wydano licencje MRAiH (w przypadku posiadania danych o ww. licencji); 
osób planujących przetwórstwo towarów zgodnie z procedurami celnymi przetwórstwa dla 

użytku wewnętrznego, przetwórstwa na obszarze celnym (w przypadku posiadania danych o 
dokumencie dot. przetwórstwa towarów dla użytku wewnętrznego lub dokumencie dot. 
przetwórstwa towarów na obszarze celnym). 

towary dla przetwórstwa objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego, przetwórstwa dla 
użytku wewnętrznego, przetwórstwa na obszarze celnym i (lub) towary wyprodukowane (uzyskane) z 
ww. towarów, w przypadku jeżeli należą do towarów zabronionych, są obejmowane procedurą celną 
„użytek wewnętrzny” w ramach limitów ustalonych zgodnie z Limitami wwozu na terytorium 
Republiki Białorusi poszczególnych rodzajów towarów, zatwierdzonymi na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 

5. Wobec towarów zabronionych, których wykaz został ustalony na mocy niniejszego 
rozporządzenia, obowiązuje ust. 2 i rozdz. 2 Trybu postępowania wobec towarów zabronionych, 



zatwierdzonego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dn. 23 kwietnia 2021 r. 
Nr 240. 

6. Ministerstwu Rolnictwa i Wyżywienia, Białoruskiemu Państwowemu Koncernowi 
Przemysłu Spożywczego „Belgospishcheprom”, obwodowym komitetom wykonawczym, Komitetowi 
Wykonawczemu Miasta Mińska zleca się zapewnienie sprowadzenia na rynek krajowy szerokiego 
asortymentu towarów spożywczych wyprodukowanych w Republice Białorusi. 

7. MRAiH, Ministerstwu Rolnictwa i Wyżywienia, Białoruskiemu Państwowemu Koncernowi 
Przemysłu Spożywczego „Belgospishcheprom”, producentom towarów, importerom i organizacjom 
handlowym zleca się zapewnienie wykonania ustalonego wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych, m.in. cen towarów dla przetwórstwa i towarów limitowanych. 

8. Krajowym organom administracji publicznej, innym instytucjom państwowym 
podlegającym Rządowi Republiki Białorusi, obwodowym komitetom wykonawczym, Komitetowi 
Wykonawczemu Miasta Mińska zleca się dostosowanie aktów prawnych do niniejszego 
rozporządzenia i podjęcie niezbędnych działań w zakresie jego wykonania. 

9. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie: 
 ust. 2, 6-8 i niniejszy ustęp – po oficjalnym opublikowaniu niniejszego rozporządzenia; 
pozostałe postanowienia niniejszego rozporządzenia – z dn. 1 stycznia 2022 r. i obowiązują w 

okresie 6 miesięcy. 
 
Premier Republiki Białorusi       R. Gołowczenko 
 
 

Załącznik 
do Rozporządzenia 
Rady Ministrów 
Republiki Białorusi 
z dn. 06.12.2021 Nr 700 

 
WYKAZ 
towarów zabronionych 
 

Kod taryfy celnej 
Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej (TN 

WED EUG) * 

Krótka nazwa towaru** Organy (organizacje) 
państwowe ustalające i 

przyznające limity na wwóz 
towarów na terytorium RB 

010391-010392 świnie żywe Ministerstwo Rolnictwa i 
Wyżywienia (MRiW) 

0201 mięso z bydła, świeże lub chłodzone „ 

0202 mięso z bydła, zamrożone „ 

0203 mięso ze świń, świeże, schłodzone lub 
zamrożone 

„ 

0206 jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, 
koni, osłów, mułów lub osłomułów, 
świeże, schłodzone lub zamrożone 

„ 

0207 mięso i podroby jadalne, z drobiu 
objętego pozycją 0105, świeże, 
schłodzone lub zamrożone 

„ 

0209 tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz 
tłuszcz drobiowy 

„ 

0210 mięso solone, w solance, suszone lub 
wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa 

„ 



lub podrobów 

Z 0401***, z 0402***, 
z 0403***, z 0404***, 
0405***, 0406 

mleko i nabiał, z wyłączeniem wyrobów z 
mleka specjalistycznego bez laktozy, 
specjalistycznego nabiału bez laktozy dla 
żywienia dietetycznego w ramach 
leczenia i profilaktyki  

MRAiH 

07, z wyłączeniem 
0701 10 000 0, 
0703 10 110 0, 
0713 10 100 0, 
0713 33 100 0, 
0713 34 000 1, 
0713 35 000 1, 
0713 39 000 1, 
0713 60 000 1, 
0713 90 000 1 
 

warzywa, z wyłączeniem przeznaczonych 
do siewu 

„ 

08 owoce i orzechy jadalne „ 

1501 tłuszcze ze świń i tłuszcz z drobiu MRiW 

1502 tłuszcze z bydła, owiec lub kóz „ 

1503 00 stearyna smalcowa i pozostałe oleje 
zwierzęce 

„ 

1601 00 kiełbasy i podobne wyroby MRAiH 

1704, 1806, 
z wyłączeniem 1806 
10 i 1806 20, 1905 

wyroby cukiernicze „ 

1901 90, 2106 90 pozostałe artykuły spożywcze „ 

2501 00 sól Koncern „Belgospishcheprom” 

 
________________________ 
* Towary są oznaczane jedynie kodem taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, krótka nazwa 
towaru podana jest jedynie dla wygody korzystania. 
** Z wyłączeniem towarów przeznaczonych do żywienia dzieci. 
*** Dla zastosowania tej pozycji należy kierować się zarówno kodem taryfy celnej Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej, jak i nazwą towaru. 
 

ZATWIERDZONO 
Rozporządzenie 
Rady Ministrów 
Republiki Białorusi 
z dn. 06.12.2021 Nr 700 

 
LIMITY 
wwozu na terytorium Republiki Białorusi 
poszczególnych rodzajów towarów 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy dokument określa tryb ustalenia i przyznania limitów na wwóz na terytorium 

Republiki Białorusi poszczególnych rodzajów towarów, o których mowa w załączniku do 



rozporządzenia, na mocy którego został zatwierdzony niniejszy dokument, celem zapewnienia 
równowagi na rynku konsumenckim (w dalszej treści – limity, towary). 

2. Zestawienie określeń stosowanych w niniejszym dokumencie: 
wnioskodawca – osoba prawna lub przedsiębiorca indywidualny, które złożyły wniosek o 

przyznanie limitu lub są posiadaczami limitów; 
niewykorzystana część przyznanego limitu – ilość towaru, który nie został wwieziony przez 

wnioskodawcę w ramach przyznanego limitu; 
nieodebrany limit – przyznany wnioskodawcy limit, w ramach którego wnioskodawca nie 

wnioskował o przyznanie licencji; 
upoważniony organ – organ (organizacja) państwowy ustalający i przyznający limity. 
3. Upoważniony organ wspólnie z zainteresowanymi podmiotami dokonuje stałej analizy 

bieżącej sytuacji z towarami na rynku krajowym i w sieciach handlu detalicznego. 
Według wyników analizy, m.in. w przypadku otrzymania od organów kontroli (nadzoru) 

informacji o niedoborze lub nadwyżce towarów na rynku krajowym, upoważniony organ może podjąć 
decyzję o: 

ustaleniu limitów w trybie, określonym w rozdz. 2 niniejszego dokumentu; 
zwiększeniu lub zmniejszeniu limitów w trybie, określonym w rozdz. 2 i 3 niniejszego 

dokumentu. 
Limity są przyznawane wnioskodawcom celem realizacji i (lub) przetwórstwa towarów na 

terytorium Republiki Białorusi. 
W przypadku wywozu z Republiki Białorusi towarów wwiezionych do Republiki Białorusi w 

ramach limitów przyznanych wnioskodawcy zgodnie z niniejszym dokumentem w przyszłości limity 
takiemu wnioskodawcy nie będą przyznawane zgodnie z niniejszym dokumentem. 

 
 

 ROZDZIAŁ 2 
TRYB USTALANIA LIMITÓW I PRZYZNAWANIA ICH CZĘŚCI 

 
4. Upoważniony organ poprzez uchwalenie (przyjęcie) lokalnego aktu prawnego: 
określa tryb przyznawania części limitów i ich wysokość; 
dokonuje przyznania części limitów poszczególnym wnioskodawcom na postawie przyjętych 

pisemnych wniosków o przyznanie limitu (w dalszej treści – wniosek). 
5. Upoważniony organ publikuje informacje o ustalonych limitach na oficjalnej stronie 

internetowej organu. 
Celem uzyskania limitu wnioskodawcy składają do upoważnionego organu wnioski w ciągu 15 

dni roboczych od dnia następującego po dniu publikacji informacji, o których mowa w pierwszym 
akapicie niniejszego ustępu. 

Dla każdej pozycji towarowej należy złożyć odrębny wniosek. 
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, o którym mowa w drugim akapicie 

niniejszego ustępu, upoważniony organ odmawia wnioskodawcy rozpatrzenia wniosku. 
6. Dniem wpłynięcia wniosku jest dzień jego rejestracji przez jednostkę (osobę upoważnioną) 

upoważnionego organu dokonującą rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej. 
7.We wniosku należy podać: 
pełną nazwę wnioskodawcy (dla przedsiębiorców indywidualnych – nazwisko, imię, imię ojca 

(jeżeli jest), miejsce zamieszkania); 
dane dot. rejestracji państwowej osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego; 
nazwę towaru, kod taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej; 
wnioskowany limit; 
uzasadnienie przyznania wnioskowanego limitu. 
Do wniosku należy załączyć: 
dokument (lub jego kopię) potwierdzający prawo do reprezentowania interesów 

wnioskodawcy; 



kopię dokumentu o ewidencji wnioskodawcy w urzędzie skarbowym; 
kopię licencji na prowadzenie licencjonowanej działalności gospodarczej, jeżeli związany z 

obrotem towarów rodzaj działalności podlega licencjonowaniu; 
pisemne zobowiązanie w dowolnej formie podpisane przez kierownika (przedsiębiorcę 

indywidualnego) lub inną osobę upoważnioną do realizacji i (lub) przetwórstwa na terytorium 
Republiki Białorusi towarów w ramach przyznanego limitu; 

pisemne zobowiązanie w dowolnej formie podpisane przez kierownika (przedsiębiorcę 
indywidualnego) lub inną osobę upoważnioną do wwozu na terytorium Republiki Białorusi towarów 
w ilości stanowiącej co najmniej 50 proc. przyznanego limitu w ciągu połowy okresu obowiązywania 
ustalonego limitu. 

Każda karta złożonych kopii dokumentów powinna być zaopatrzona w podpis kierownika 
(przedsiębiorcy indywidualnego) lub innej osoby upoważnionej i pieczęć wnioskodawcy (jeżeli 
posiada), lub kopie dokumentów powinny być zszyte i zaopatrzone na ostatniej stronie w podpis 
kierownika (przedsiębiorcy indywidualnego) lub innej osoby upoważnionej i pieczęć wnioskodawcy 
(jeżeli posiada). 

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych 
przekazywanych do upoważnionego organu. 

8. Upoważniony organ dokonuje przyznania części limitów w ciągu 5 dni roboczych 
zaczynając od dnia roboczego następującego po dniu zakończenia terminu przyjmowania wniosków. 

9. Podstawą do odmowy przyznania limitu jest: 
niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 7 niniejszego dokumentu; 
niekompletne lub nieprawdziwe dane w dokumentach złożonych przez wnioskodawcę w celu 

uzyskania limitu; 
anulowanie, przerwanie lub wstrzymanie obowiązywania jednego lub kilku dokumentów 

składanych przez wnioskodawcę w celu uzyskania limitu; 
wyczerpanie lub brak limitu; 
w przypadku ponownego przyznania części limitów złożenie wniosku przez wnioskodawcę 

pozbawionego limitu w związku z okolicznościami, o których mowa w czwartym – ósmym akapicie 
pierwszej części ust. 12 niniejszego dokumentu. 

Uzasadniona decyzja o odmowie przyznania limitu jest przesyłana do wnioskodawcy w formie 
pisemnej w terminie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego dokumentu. 

10. Jeżeli przyznanie części limitów nie odbyło się, upoważniony organ może podjąć decyzję o 
ponownym ich przyznaniu w trybie określonym niniejszym rozdziałem. 

W przypadku przyznania części limitów w wysokości niewystarczającej do zapewnienia 
równowagi na rynku konsumenckim upoważniony organ może podjąć decyzję o ponownym 
przyznaniu nieprzyznanej części limitu w trybie określonym niniejszym rozdziałem. 

11. Upoważniony organ informuje wnioskodawców o wynikach przyznania części limitów 
publikując odpowiednie informacje na oficjalnej stronie internetowej organu w terminie, o którym 
mowa w ust. 8 niniejszego dokumentu. 

 
ROZDZIAŁ 3 

COFNIĘCIE LIMITÓW, PONOWNE PRZYZNANIE ICH CZĘŚCI 
 

12. Upoważniony organ podejmuje decyzję o cofnięciu niezrealizowanej przez wnioskodawcę 
części przyznanego mu limitu i w razie potrzeby o ponownym przyznaniu ww. części pozostałym 
wnioskodawcom w trybie, o którym mowa w rozdz. 2 niniejszego dokumentu, w przypadku: 

złożenia przez wnioskodawcę pisemnego wniosku; 
podjęcia przez upoważniony organ decyzji o zmniejszeniu limitów zgodnie z ust. 3 niniejszego 

dokumentu; 
wykrycia niekompletnych lub nieprawdziwych danych w dokumentach złożonych przez 

wnioskodawcę w celu uzyskania limitu; 



informacji o faktach wywozu przez wnioskodawcę z terytorium Republiki Białorusi towarów 
wwiezionych w ramach przyznanych limitów; 

wstrzymania, przerwania lub anulowania licencji na prowadzenie licencjonowanej 
działalności gospodarczej, jeżeli ww. rodzaj działalności jest związany z obrotem towarów; 

wykrycia faktu niewykonania przez wnioskodawcę warunków i zobowiązań, o których mowa 
w ust. 7 niniejszego dokumentu; 

okoliczności, o których mowa w czwartym akapicie ust. 15 niniejszego dokumentu. 
W przypadku podjęcia decyzji o cofnięciu niezrealizowanej przez wnioskodawcę części 

przyznanego mu limitu upoważniony organ zwraca się do MRAiH z uzasadnioną propozycją odmowy 
przyznania licencji jednorazowych oraz o wstrzymaniu obowiązywania licencji jednorazowych 
przyznanych temu wnioskodawcy na wielkość niewwiezionego towaru. 

13. Upoważniony organ w razie potrzeby ponownie przyznaje nieodebraną według wyników 
trzech miesięcy część limitów na podstawie wniosków wnioskodawców w trybie, o którym mowa w 
rozdz. 2 niniejszego dokumentu. 

W przypadku jeżeli termin obowiązywania przyznanego limitu jest krótszy niż 6 miesięcy, 
ponowne przyznanie może zostać dokonane według wyników połowy terminu obowiązywania 
przyznanego limitu. 

14. Upoważniony organ informuje wnioskodawców o cofnięciu limitów, wynikach 
ponownego przyznania części limitów publikując odpowiednie informacje na oficjalnej stronie 
internetowej organu w ciągu 5 dni roboczych od dnia podjęcia przedmiotowej decyzji. 

 
ROZDZIAŁ 4 

SPRAWOZDANIA, WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW (ORGANIZACJI) PAŃSTWOWYCH 
 

15. Wnioskodawcy są zobowiązani do przekazania upoważnionym organom: 
na wniosek ww. organów i w określonym przez nie terminie dokumentów i informacji 

niezbędnych do ustalenia limitów towarów; 
co miesiąc najpóźniej 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym 

sprawozdania według wzoru określonego upoważnionym organem dot. wwozu do Republiki Białorusi 
w zakresie przyznanych limitów towarów, ich realizacji (przetwórstwa) i pozostałościach towaru (w 
dalszej treści – sprawozdanie). 

W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania upoważniony organ zwraca się 
do MRAiH z uzasadnioną propozycją odmowy przyznania licencji jednorazowych oraz o wstrzymaniu 
obowiązywania licencji jednorazowych przyznanych temu wnioskodawcy na wielkość 
niewwiezionego towaru. 

Upoważniony organ po złożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania zwraca się do MRAiH z 
propozycją wznowienia przyznania licencji jednorazowych oraz obowiązywania licencji 
jednorazowych przyznanych temu wnioskodawcy na wielkość niewwiezionego towaru. 

W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania w ciągu 2 i więcej miesięcy 
upoważniony organ podejmuje decyzję o cofnięciu niezrealizowanej przez wnioskodawcę części 
przyznanego limitu i zwraca się do MRAiH z uzasadnioną propozycją wstrzymania obowiązywania 
licencji jednorazowych przyznanych wnioskodawcy na wielkość niewwiezionego towaru. 

16. Upoważnione organy najpóźniej w dniu następującym po dniu przyznania (ponownego 
przyznania) części limitów przesyłają do MRAiH drogą elektroniczną informacje o przyznaniu 
(ponownym przyznaniu) części limitów poszczególnym wnioskodawcom z podaniem danych o nich, 
ich NIP-ów, nazw i kodów taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

17. W ramach ustalonych limitów towary są wwożone na terytorium Republiki Białorusi i 
obejmowane procedurą celną „użytek wewnętrzny” na podstawie licencji jednorazowych MRAiH w 
trybie analogicznym do trybu określonego Zasadami przyznania licencji i pozwoleń na eksport i (lub) 
import towarów zawartymi w załączniku do Protokołu o instrumentach nietaryfowych wobec państw 
trzecich (załącznik Nr 7 do Umowy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dn. 29 maja 2014 r.). 



W przypadku objęcia towarów procedurą celną „użytek wewnętrzny” dokonuje się skreślenia 
limitu. 

MRAiH podejmuje decyzję o odmowie przyznania, wstrzymaniu lub przerwaniu 
obowiązywania licencji jednorazowych przyznawanych w trybie określonym pierwszym akapitem 
niniejszego ustępu w przypadkach, o których mowa w Zasadach przyznania licencji i pozwoleń na 
eksport i (lub) import towarów zawartych w załączniku do Protokołu o instrumentach nietaryfowych 
wobec państw trzecich, oraz w przypadku przekazania przez upoważnione organy odpowiednich 
uzasadnionych propozycji. 

18. MRAiH co miesiąc do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym 
informuje upoważnione organy o przyznaniu wnioskodawcom licencji jednorazowych, o których 
mowa w pierwszym akapicie ust. 17 niniejszego dokumentu. 

19. Państwowy Komitet Celny co miesiąc przekazuje upoważnionym organom: 
do 5. i 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym informacje o 

dokonaniu procedury celnej „użytek wewnętrzny” na podstawie przyznanych licencji jednorazowych 
w ramach przyznanych limitów z podaniem informacji o wnioskodawcach według wzoru określonego 
upoważnionym organem; 

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym informacje o wywozie 
towarów z Republiki Białorusi. 

 
 


